آﯾﺎ ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﯽ از ﻻزﻣﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺪاری راﺑﻄﻪ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎزره ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ و در ﻃﺐ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آن اﻫﻤﯿﺖ داده ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽ
ﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺮد ﻣﺰاﺟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻤﻮم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺳﺮد
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﺣﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی دارای ﻃﺒﻊ ﺳﺮد از ﯾﮏ ﻧﻮع و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮب و ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از آﻧﻬﺎ ﺳﺮد ﻣﺰاﺟﯽ اﺳﺖ ،و در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ و ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺳﺮد ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد .و از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺳﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺑﯽ
ﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

آﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد دارد؟
ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و ﻫﻢ در آﻗﺎﯾﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻤﻮم اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻧﻮع

ﺗﻐﺬﯾﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﻧﻮع ﺳﻔﯿﺪ آن ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﻃﺒﻊ آن را ﮔﺮم و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻊ آن
را ﺳﺮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ﻃﺒﻊ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ .و ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﮑﺮر ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﻞ
ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ زﯾﺮا ﮔﺎﻫﺎ ﻋﺪه ای از اﻓﺮاد اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن روش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ دم ﮐﺮده ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آب ﭘﺰ ﮐﺮدن و ﺻﺎف ﻧﻤﻮدن آب از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺒﻊ ﺳﺮدی دارد و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن اﯾﻦ ﻣﯿﻞ اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﻪ ﯾﺎ دﻣﭙﺨﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮادی ﮐﻪ در ﺻﺎف ﻧﻤﻮدن آب ﺑﺮﻧﺞ از دﺳﺖ ﻣﯽ
رﻓﺘﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻃﺒﻌﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺘﻪ و دﻣﭙﺨﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮان و ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﯾﮑﯽ از ﻗﺮص ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮص زﯾﻨﮏ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺮص روی اﺳﺖ .روی در رﺷﺪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺪن
ﻣﺮدان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﺣﺪود  30اﻟﯽ  60ﮔﺮم روی را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ

ﻣﯿﺰان روی ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻗﺮص روی اﯾّﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ روی در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .روی ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺒﻮس ﻏﻼت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻏﻼت ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺒﻮس دار ﻣﯽ ﺗﻮان
روی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺒﻮس دار ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﮐﺎری ﺳﺨﺖ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از
روش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن روی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای،
روی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺒﻌﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻗﻬﻮه ای اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ دارای ﻃﺒﻌﯽ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮآوری ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﮐﺘﻪ ﯾﺎ دﻣﭙﺨﺖ از آن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ در دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻗﺪرت و ﺗﻮان را اﻓﺰاﯾﺶ داد ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﺻﻮﻟﯽ آن اﯾﻦ ﻣﯿﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ و ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ای ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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